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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 5 

din data de 30 aprilie 2020 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 30 aprilie 

2020, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Carta Universităţii şi în conformitate 

cu prevederile art. 213, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Planul strategic al Universității din Craiova pentru 2020-2024. 

Art. 2. Se aprobă Planul operațional al Universității din Craiova pentru anul 2020. 

Art. 3. Se aprobă Raportul Rectorului privind starea Universității din Craiova în anul 

2019. 

Art. 4. Se aprobă modificarea modalității de desfășurare a probelor pentru examenul de 

admitere la studii universitare de licență și master pentru anul universitar 2020-2021, conform 

propunerilor facultăților. 

Art. 5. Se aprobă componența comisiilor pentru examenele de licență/diplomă, disertație și 

conversie, sesiunile iulie și septembrie 2020, conform propunerilor facultăților. 

Art. 6. Se aprobă componența comisiilor pentru admitere la formele de învățământ licență 

și master, sesiunile iulie și septembrie 2020, conform propunerilor facultăților. 

Art. 7. Se aprobă cuantumul taxelor administrative pentru anul universitar 2020-2021, 

conform propunerilor facultăților. 

Art. 8. Se aprobă Metodologia derulării activităților desfășurate în Universitatea din 

Craiova în sistem on-line. 

Art. 9. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici, 

inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, la 

obiectivul de investiţii „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAŢII ÎNVATAMANT - 

CORPURILE A(C8), B(C9) Şl C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂŢILOR CU PROFIL 

ELECTRIC” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 

Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competențe şi învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi 

formare, Obiectiv Specific 10.3 Creşterea relevanței învățământului terțiar universitar în relaţie cu 
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piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive, conform documentaţiei tehnice 

întocmite în cadrul DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE. 

Art. 9.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „REABILITARE ŞI MODERNIZARE SPAŢII 

ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURILE A(C8), B(C9) ŞI C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂŢILOR 

CU PROFIL ELECTRIC”, în cuantum de 29.980.580,00 lei (inclusiv TVA). 

 

Art. 9.2. Se aprobă contribuţia proprie de 0 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

0,0 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAŢII 

ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURILE A(C8), B(C9) ŞI C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂŢILOR 

CU PROFIL ELECTRIC” . 

 

Art. 9.3. Alte sume reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

precontractării, contractării, implementarii proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE 

SPAŢII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURILE A(C8), B(C9) ŞI C(C10) DIN COMPLEXUL 

FACULTĂŢILOR CU PROFIL ELECTRIC”, în limita sumei de 599,611.60 lei   se vor asigura 

din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova. 

 

Art. 9.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

Art. 9.5. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru obiectivul 

de investiţii „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURILE 

A(C8), B(C9) Şl C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂŢILOR CU PROFIL ELECTRIC”, 

indicatorii tehnico-economici şi anexa privind descrierea sumara a investiţiei. 

 

Art. 9.6. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

Art. 10. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici, 

inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, la 

obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - 

CORPURI D(C5-6), E(C4) și F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL 

ELECTRIC” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 

Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 

formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu 

piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, conform documentației tehnice 

întocmite în cadrul STUDIULUI DE FEZABILITATE MIXT : SF + DALI. 

Art. 10.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 

ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) și F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR 

CU PROFIL ELECTRIC”, în cuantum de 29.996.680,72 lei (inclusiv TVA). 

 

Art. 10.2. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 29662.54 lei, reprezentând achitarea 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0 % din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 0,0 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) și F(C11) DIN 

COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”. 

 



Hotărârea nr. 5 din 30 aprilie 2020 Pagina 3 
 

Art. 10.3. Alte sume reprezentând alte cheltuieli neeligibile și cheltuieli conexe ce pot apărea pe 

durata precontractării, contractării, implementarii proiectului REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) și F(C11) DIN 

COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, în limita sumei de 570,271.07 lei,  

se vor asigura din veniturile proprii ale Universității din Craiova. 

 

Art. 10.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

Art. 10.5. Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE MIXT: SF + DALI pentru obiectivul de 

investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), 

E(C4) și F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, indicatorii 

tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiției. 

 

Art. 10.6. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați, va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

 

Art. 11. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici, inclusiv 

anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, la obiectivul de 

investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), 

H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC” 

în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 

10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și 

formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea 

relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice 

competitive, conform documentației tehnice întocmite în cadrul STUDIULUI DE FEZABILITATE : 

SF. 

Art. 11.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 

ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) DIN COMPLEXUL 

FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, în cuantum de 29.999.116,65 lei (inclusiv TVA).  

 

Art. 11.2. Se aprobă contribuția proprie de 0 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

0,0 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 

ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) DIN COMPLEXUL 

FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”.  

 

Art. 11.3. Alte sume reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

precontractării, contractării, implementarii proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE 

SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) DIN 

COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, în limita sumei de 599,982.33 lei , 

se vor asigura din veniturile proprii ale Universității din Craiova.  

 

Art. 11.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.  

 

Art. 11.5. Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE : SF pentru obiectivul de investiții 

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), 

I(C13), J(C14) si K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, 

indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiției.  
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Art. 11.6. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați, va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

 

Art. 12. Se aprobă  cuantumul  taxelor de înscriere la concursul pentru ocuparea 

posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, vacante, în semestrul al II-lea, anul universitar 

2019-2020, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a  III-a, nr. 306 din 15 aprilie 2020, 

astfel: 

 pentru postul de profesor universitar - 1500 lei 

 pentru postul de conferenţiar universitar - 1200 lei 

 pentru postul de lector univ./şef de lucrări - 1000 lei 

 pentru postul de asistent universitar - 500 lei  

Pentru salariaţii Universităţii din Craiova se vor aplica prevederile Contractului Colectiv de 

Muncă al Universităţii din Craiova. 

 

Art. 13. Se aprobă componența comisiilor de concurs și contestații pentru evaluarea 

candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, vacante, în 

semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea 

a III-a, nr. 306 din 15 aprilie 2020. 

Art. 14. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din Craiova.   

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

  

Prof. univ. dr. ing. Leonardo Geo MĂNESCU 

 


